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Wie is de beste?
Prins Flip loopt weer op te scheppen.
‘Ik kan het beste vechten,’ zegt hij.
‘Ik ook,’ zegt ridder Boris.
Ja … dat kan dus niet.
Er is er maar één de beste.
Maar wie van de twee is dat?
Dat wordt samen knokken!
Heel het land komt kijken.
Ze maken er een feestje van.
Een dagje uit met zijn allen.
Er zijn vlaggen, er is muziek.
Flip zit hier, op zijn paard.
Boris zit daar, ook op zijn paard.
Ze hebben alle twee een lans.
De mensen kijken stil toe.
Hoe loopt dat af?
‘Ik durf niet,’ zegt Flip zacht.
‘Ik durf ook niet,’ geeft Boris toe.
Dan zeggen ze alle twee snel:
‘Maar ik ben wel de beste!’
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Kleuren
Ridder Jip is dol op vlinders.
Hij vindt hun kleuren mooi.
En ze vliegen zo lief.
‘Vlinders,’ brult zijn vader.
‘Vechten bedoel je toch?
Er is maar één kleur mooi!
Rood!
Rood van het bloed!’
‘Nou nee,’ zegt Jip.
‘Ik hou niet van bloed.’
Zijn vader kan wel huilen.
Ja hoor, daar begint hij al.
‘Stel je niet aan,’ zegt mama.
‘Kijk naar je zoon!
Zie je die huilen?’
Nee, dat niet.
Jip is toch best wel stoer.
Hij vecht niet, maar hij huilt ook niet.
Nooit.
‘Maar huilen mag best, hoor,’ zegt mama.
En ze geeft haar man een zoen.
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Zo los je dat op
Prinses Lena is al groot.
‘Groot genoeg om te trouwen,’ zegt mama.
‘Zeg maar wie je wilt, schat.
Dan zorg ik, dat het goed komt.’
‘Ik wil een ridder,’ zegt Lena.
‘Een stoere.
Net zo dapper en sterk als ik.
Weet je wat?
Alle ridders mogen met me vechten.
Wie van mij wint, die wil ik.’
‘Maar Lena,’ rilt haar moeder.
‘Dat doet een prinses toch niet!
Wat zullen de mensen van je denken?’
Lena lacht.
‘Ze zullen denken: wat een stoere prinses!
En wie dat niet denkt …
Die sla ik op zijn muil!’
Heel goed, Lena.
Zo lost een prinses dat op.
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Lui
Ridder Tim is lui.
Moe worden?
Daar is hij niet dol op!
Maar zijn harnas is zwaar
en zijn helm is zwaar.
Ja, zelfs zijn zwaard is zwaar!
En moet hij nou nog knokken ook?
Dat doet hij niet, hoor.
Dan zou hij moe kunnen worden.
Nee, komt niks van in.
‘Weet je wat,’ zegt Tim.
‘Ik neem een paard.
Dat mag mijn harnas dragen.
En mijn zwaard en mijn helm.
En hee, weet je wat?
Ik klim zelf ook op zijn rug!
Ja, zo heb ik er weer lol in.
En dat paard heeft pech.
Had hij maar geen paard moeten worden.
Had hij maar ridder moeten worden.
Eigen schuld, dikke bult!’
17

Wat heb je eraan?
Prinses Sara trouwt met prins Gijs.
Er is een groot feest.
Met heel veel eten.
Brood en kaas en ham.
Soep en worst en sla.
En taart en koek toe.
Na het eten gaan ze dansen.
Dansen met de prins!
Eh ... prins? Welke prins?
‘Oh,’ klinkt het uit de hoek.
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Daar ligt prins Gijs.
‘Ik heb een zwaan op,’ kreunt hij.
‘En een kip, een pan soep
en twee taarten.
Oh, mijn arme buik!’
‘Prinsen,’ zegt Sara boos.
‘Wat heb je aan die lui?
Ik trouw liever met een prinses.’
‘Hoera,’ roept prins Gijs.
‘Nog een feest! Weer eten!’

Vandaag ben ik ridder!
Wil jij dat ook?
Of ben je liever een prinses?
Een ridder is dapper.
Een prinses is lief.
Is dat echt?
Of lijkt het maar zo?
Het kan ook heel anders ...

Lekker dikke verhalenbundel met meer dan 30 korte
verhalen over ridders. Over de hete helm van ridder
Kees. Over ridder Flip die altijd de beste wil zijn.
En over ridder Bas die een plas moet. En dat is niet
makkelijk, met een harnas aan!
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